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Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2019, augusztus 09-én
17.30 órai kezdettel megtartott falugyúléséről.
Jelen vannak: Dudás Róbert
Bíró Sándor
Répás Roland
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Lakosság köréből 28 f~.
Igazoltan hiányzik: Hajdu Péter képviselő.
Dudás Róbert: Köszönti a képviselőket, ajegyzőnőt és a megjelenteket.
Fontosnak tartja. Így a választások előtt bogy ciklusértékelővel kezdje a beszámolóját.
Eltelt őt év. Így eljött az ideje, bogy visszatekintsünk és összevessük a kezdeti terveket az
eredményekkel. Számos elképzelésanket sikerült megvalósítani, de természetesen olyanok is
vannak. amelyek még megvalósításra várnak. Nehéz kezdés után sikerült a költségvetést
stabilizálni, mely elsősorban annak volt köszönhető, bogy a képviselőtestület mellen a
polgármesterséget án is társadalmi megbízatásban láttam el, így jelentős összeg maradt a
település
kasszájában
ahhoz,
hogy
fejlesztésekben
gondolkodhassiÉc.
A teljesség igénye nélkül néhány dolgot ki kell, hogy emeljek. Olyan szociális intézkedéseket
vezettünk be. mely a teljes lakosságot lefedi. Iskolakezdési támogatást kapnak Mátraballán az
óvodás gyennekektől kezdve, egészen az egyetemi hallgat6kig, melynek mértéke 10.000 Ft
Minden mátraballai óvodás és iskolás gyermek ingyen étkezik, az önkormányzat átvállaha
azoknak a csa1ádokn~ak a költségeit, akiknek fizetni kellene ezért a szolgáltatásért. Karácsony
előtt minden 70 év Íblötti lakosnak kis ajándékcsomaggal kedveskedtünk az elmúlt években,
Ezen a területen az egyik legfontosabb célunk a kommunális adó csökkentése volt, amit erre az
évre sikerült is elérni, Így 2000 Ft-tal csökkent a háztartások adóterhe.
Jelenleg 12 nyertes pályázatot tudhatunk magunk mögött, melyek közül néhányat szeretnék
kiemelni. Az óvodát sikerült fel Új ílanunk. melynek köszönhetően megfelelő körülmények
között tudjuk fogadni a kicsiket. Három utcát teljes mértékben felújítottunk, Egy a Mátra, a
Rózsadomb ás a Vörösmarty Mihály utcák Új burkolatának köszönhetően biztosítva van a
kulturált közlekedés (Újabb négy utca felújítása van a tervek között). A kultúrház omladozó
kerítésének várfalszerű Újraépítésével ás annak a kivilágításával még vonzóbbá tettük a falu
központját. ami egyébként eddig is kiemelkedett a környékbeli kistelepülések központjai közül,
Ibleg a téli időszakban a kivilágításnak köszönhetően. Sikerült forrást nyernünic rendezvények
megvalósítására, ami hátteret biztosít az elkövetkező három évben a települési programoknak.
Sokat ás sokan dolgoztunk az elmúlt (it évben azon. hogy megőrizzük Mátraballa csendjét ás
nyugalmát, mindemellett pedig növeljük a vonzerejét. Soha nem vettek még annyian ingatlant
Mátraballán. mint az elmúlt öt évben. Így amellett, bogy megállt a lakosságcsökkenés, az

iskolánk és óvodánk is biztonsággal tud müködni, hiszen megfelelő számú gyermek jár az
intézményeinkbe.
Köszönettel tartozom mindenkinek. aki segítette ezt a munkát akár tanáccsal, akár kritikával.
Persze az évek során találkozik az ember mindenféle hozzáállással. de ezekből nagyon 501K
tapasztalatot lehet szerezni, sőt kell is. A ciklus végére azt gondolom tényleg elmondhatom,
hogy bár születésem óta itt élek. de most sikerült megismernem mindenkit.
Ezt a ciklust a polgármesterség mellett számos más heosztással a hátam mögött vittem végig.
Minden tisztségemet Örömmel ‚ állaltam és tisztességgel ‘égeztem. mint ahogy azt is meg kell
említenem, hogy a környék képviselete mellett Mátrahalla mindig kiemelt szerepet kapott,
járjak bárhol. legyen szó a Megyei Közgyűlésről, vagy a Régiók Bizottságának brüsszeli
üléseiről.
Ez nem tesz másként a jövőben sem, a szülőfalumért, annak fejlődéséért mindent megteszek,
viszont a döntéseit értelmében mindezt már nem polgármesterként. Hosszú gondolkodás után
döntöttem úgy. hogy átadom a stafétát. Bízom benne, hogy a inostanihoz hasonló odaadású és
elkötelezettségű testület vezeti majd Mátraballát a következő öt évben melynek munkájához
minden szükséges segítséget megadok, tapasztalatommal igyekszem segíteni azt, hogy
továbbra is a nyugalom szigete tegyen Mátrabalta, mint ahogy az az elmúlt évtizedekben
kialakult.
Köszönöm a bizalmat, köszönöm a lehetőséget és köszönöm, hogy öt éven keresztül
polgármesterként szolgálhattam a falumat és annak minden lakóját.
Váija a kérdéseket, hozzászólásokat.
Antal Ferenc: Kérdezi, hogy sikerült-e stabilizálni a költségvetést az elmúlt ötéves ciklusban,
mert 2014-ben komoly mínuszokkal rendelkezett az Onkormányzat.
Dudás Róbert: Igen, sikerült, az Önkormányzat költségvetése stabil, már folyószámlahitel
sincs.
Sipos Judit: Elmondja, hogy a telkükön folyamatosan feljön a szennyvíz, kérdezi, hogy milyen
megoldás várható a jövőben ezzel kapcsolatban?
Dudás Róbert: Az átemelő szivattyú rossz konstrukciója miatt történik a meghibásodás,
aminek megjavitása évente milliós tételt jelent az Önkormányzat számára. A Vízmű vezetője
kb. három hete hívta’ ígéretet tett arra. hogy a közeljövőben kijavítják az átemelőt.
Elmondja, bogy a Petőf Sándor utcában behajtani tilos tábla került kihelyezésre, a forgalom
korlátozása miatt. Az utcában található az iskola, és a napközi, nagy gyalogos forgalom van,
ezért szükségszerű volt a tábla kihelyezése.
A Fő úttal kapcsolatban elmondja, hogy a Heves Megyei Közútkezelővel egyeztetve, egy
gyalogos átkelőhely kerül kialakításra a középső buszmegállónál. Remélhetőleg ez is lassítani
fo~a a forgalmat, és a gyalogosok biztonságosan közlekedhetnek.
Aláírásgyűjtést szervez az út felújítására, mert az állami kivitelező szerint nem történt
állagromlás az úttesten.
Bene István: Jogász ismerősük utána nézett, és elmondta, hogy ezen az úton nem is
közlekedhetnének ilyen súlyú kamionok.

Dudás Róbert: Valóban Így szólt a jogszabály, de a módosítások értelmében már
közlekedhetnek ezek a kamionok.
Nádasy László: Kérdezi. hogy van-e valaki, akit polgármesternek javasol a következő
cikiusra?
Dudás Róbert: Senkit sem kíván lebeszélni és rábeszélni sem a tisztség betöltésére, ha majd
eljön az ideje, akkor elmondja, hogy kit támogat.
Nádasy László: Kérdezi, hogy a falunapon milyen programok lesznek?
Dudás Róbert: Ez a falunap tulajdonképpen három napos fesztivál lesz. A pénteki nap
délutánján egy vadászpilóta tart beszámolót az élményeiről, a szombati nap részletes programját
a jövő héten teszi közzé az önkormányzat, a vasárnapi napon pedig a szokásos mise mellett,
délután 5 órától filmvetítést tartanak a Kultúrházban, aminek keretén belül levetítik a Tanú
című film rendezői változatát.
Répás Béláné: Kérdezi, hogy az árusok fizetnek-e helypénzt, illetve elmondja, hogy a
Bisztrónál nem tud parkolni. mert a tulajdonos nem engedi, kiírta, hogy magánterület. Már
érdeklődött az Önkormányzatnál, ahol azt a felvilágosítást kapta, hogy közterület a szóban
forgó rész, de neki mégsem engedik a parkolást.
Dudás Róbert: Tájékoztatja, bogy a szóban forgó terület önkormányzati tulajdonban van, kéri,
hogy ügyfélfogadási időben jöjjön be a jegyzőnőhöz. nyújtson be kérelmet, és elbírálják az
ügyet. Tá~koztatja, hogy az árusok kivétel nélkül fizetnek helypénzt.
Forgóné Tóth Piroska: Elmondja, hogy az ingatlanok elé ültetett tuják a Fő úton akadályozzák
a kilátást, ki kellene vágni őket, mert már túl nagyra nőttek.
Dudás Róbert: Nem szeretné, ha ki kellene vágni a tujákat, mert nagyon szép összképet adnak
a falunak, gondoskodni fog a megmetszésükről, hogy ne akadályozzák a kilátást, és a járdán
való közlekedést.
Bene Istvánné: Az ÉMÁSZ dolgozói legallyazták a villanyvezeték alatt lévő fákat, de a
hulladékot nem vitték el.
Dudás Róbert: Tud a problémáról, a gallyakat elszállították, és önkéntes tűzoltók jelenlétében
majd elégetik a gazt, a közeljövőben.
Benusné Pócs Csilla: Elmondja, hogy nagyon nagy problémát jelent a faluban az, hogy a lakók
folyamatosan megsértik a tűzgyújtási tilalmat. nyaranta minden nap füstben úszik a falu.
Dudás Róbert: Tűzgyújtási tilalom van a nyári hónapokban június 1-től augusztus 31-ig. A
helyi rendelet értelmében hétfő és pénteki napokon lehet csak tüzet gyújtani, a fent említett
időszakon kívül, akkor is csak szélcsendes, esőmentes időben. Kéri a lakosságot, hogy fokozott
figyelmet fordítsanak a rendelet betartására.
-

Lajtosné Lécz Erzsébet: Elmondja, bogy a településen is megalakult az Értéktár Bizottság,
amiben lehetőség van arra, hogy listázva legyenek a faluban található értékek, amik erről a
listáról bekerülnek a megyei értéktárba. Ez nem azt jelenti, hogy a palóc babamúzeumot
fizikailag elviszik Egerbe. A települési listára felkerult még a babamúzeumon kívül a MAV
raktárépület. az állomás területén található vár, a népviselet, a seprűkészítés, a parókia épülete,
a túrós lepény. a templom. a hősök szobra, és a csodaszarvas is. Bárki javasolhat, hogy mi
kerüljön még listára. ezért kéri a lakosság aktív közreműködését.
Dudás Róbert: Más kérdés. vélemény nem lévén, megköszöni a figyelmet és a részvételt a
megjelenteknek.
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